
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 4 มกราคม ถึง 16 มกราคม   2564 

  
 1. กล้วยไม้ 

  อากาศเย็น   
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 

  • โรคใบปื้นเหลือง(เชื้อรา Pseudocercospora dendrobii) 

  โรคมักเกิดกับใบล่างบริเวณโคนต้นก่อน แล้วลุกลามสู่ใบยอด พบอาการมีลักษณะเป็นจุดกลมสีเหลือง
  บริเวณด้านบนใบ ต่อมาแผลจะขยายใหญ่เป็นปื้นสีเหลืองตามแนวยาวของใบ ตรงแผลบริเวณด้านใต้ใบ
  มีกลุ่มผงสีด้าของเชื้อราคล้ายขี้ดินสอ ถ้าอาการรุนแรงใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล แห้งและหลุดร่วง 
  การป้องกัน 
  หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพบอาการของโรค เก็บใบที่เป็นโรคและใบที่ร่วง น้าไปท้าลายนอก

  แปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช เช่น คาร์เบนดาซิม 50% SC อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้้า 

  20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ โพรพิเนบ 70% WP อัตรา 

  30-40 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทั้งด้านบนใบและใต้ใบ ทุก 5-7 วัน 

  หมายเหตุ ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเกิน 3 ครั้ง เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุ

  โรค และควรพ่นให้ทั่ว โดยเฉพาะบริเวณด้านใต้ใบที่มีกลุ่มผงสีด้าของเชื้อรา 

 2. เบญจมาศ 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคราสนิมขาว  (เชื้อรา Puccinia horiana) 
   อาการเริ่มแรก พบจุดแผลสีเหลืองขนาดเล็กท่ีด้านบนใบ ต่อมาแผลจะขยายใหญ่ขึ้น บริเวณด้านใต้ใบที่
   ต้าแหน่งเดียวกันพบเชื้อราสาเหตุโรคสีขาวนวล ซ่ึงต่อมาจะขยายใหญ่ขึ้นเป็นจุดนูนกลมสีขาวอมชมพู
   แล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว พบเกิดกระจายอยู่ทั่วใบ ท้าให้เนื้อใบตรงข้ามกลุ่มเชื้อกลายเป็นสีเหลืองและไหม้ 
   ใบมีลักษณะพอง บิดเบี้ยว ถ้าโรคระบาดรุนแรงจะท้าให้ใบเหลือง ไหม้ แห้ง และร่วง หากโรคเกิดกับ
   ดอกตูม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจะแห้ง ไม่คลี่บาน  
  การป้องกัน 
  1. ใช้กิ่งช้าหรือต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรค หรือก่อนปลูกแช่กิ่งช้าหรือต้นพันธุ์ด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืชชนิด

  ใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ สารเฮกซะโคนาโซล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ทีบูโคนาโซล 43% 

  SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15%+15% EC อัตรา 15 

  มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

  2. ปลูกเบญจมาศให้มีระยะห่างพอควร เพ่ือให้มีการระบายอากาศที่ดี 



  3. ก้าจัดวัชพืชในแปลงปลูก และบริเวณใกล้เคียง  

  4. ตัดแต่งใบแก่ออก เพ่ือให้ต้นโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 

  5. ตรวจแปลงปลูกสม่้าเสมอ เมื่อพบโรคตัดสว่นที่เป็นโรคน้าไปท้าลายนอกแปลงปลูก หากโรคยังคงระบาด 

  พ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช ตามข้อ 1 โดยพ่นสารทุก 7 วนั 

  6. พ้ืนที่ที่เกิดโรคระบาด ควรปลูกพืชชนิดอ่ืนหมุนเวียน 
  
 3. มะม่วง 
  ระยะออกดอก 
  • โรคราแป้ง  (เชื้อรา Oidium mangiferae)  
   อาการที่ช่อดอก  พบเชื้อรามีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายแป้งขึ้นฟูตามก้านช่อดอก ก้านดอกย่อย และดอก 

   ดอกมีลักษณะช้้าเป็นสีน้้าตาลอ่อน ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีด้า แห้งและหลุดร่วง บางครั้งเหลือแต่ก้าน ช่อ

   ดอกมีสีเข้มกว่าปกติ ไม่ติดผล หากติดผลจะได้ผลที่มีขนาดเล็ก ไม่สมบูรณ์ และหลุดร่วงง่าย 

   อาการที่ใบ  เริ่มแรกเป็นจุดแผลสีค่อนข้างซีดเหลือง พบเชื้อรามีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายแป้งขึ้นปก

   คลุมผิวใบ หากอาการรุนแรงแผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาลเทา และใบบิดเบี้ยวผิดรูป   

  การป้องกัน 
  ในช่วงที่มะม่วงแทงช่อดอก และสภาพอากาศเย็น ควรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพบ

  อาการของโรค พ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช คาร์เบนดาซิม 50% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

  หรือ เบโนมิล 50% WP อัตรา 6 - 10 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ไตรฟลอกซีสโตรบิน 50% WG อัตรา 5 

  กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ซัลเฟอร์ 80% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ซัลเฟอร์ 80% WP 

  อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ทุก 7 วัน 

**** สารซัลเฟอร์ ไม่ควรพ่นในสภาพอากาศร้อน หรือมีแดดจัด เพราะอาจจะท้าให้เกิดอาการไหม้ 
   
  • โรคราด้า  (เชื้อรา Capnodium sp., Meliola sp.) 
  พบคราบราสีด้าติดตามส่วนของต้น ใบ ยอด ช่อดอก หรือผล ท้าให้ดอกบานช้า หรือบานผิดปกติ หรือ
  เหี่ยว และหลุดร่วงลงได้ บางครั้งท้าให้ไม่ติดผล ถ้าเป็นที่ผลอาจท้าให้ผลเหี่ยวและหลุดร่วง 
  การป้องกัน 
  1. พ่นน้้าเปล่าล้างสารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ และคราบราด้า เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค 

  2. เนื่องจากเชื้อราเจริญบนสารเหนียวที่แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้งขับถ่าย
  ไว้ จึงควรพ่นสารก้าจัดแมลงดังนี้ เพลี้ยจักจั่น ได้แก่ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อ
  น้้า 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้้า 20 ลติร หรือ อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 



  10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร เพลี้ยหอย ได้แก่ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
  และเพลี้ยแป้ง ได้แก่ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม 
  25% WG อัตรา 2.5 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
 
 4. พืชตระกูลกะหล่้า (กะหล่้าปลี กะหล่้าดอก คะน้า ผักกาดขาวปลีผักกาดเขียวปลี) 
  ระยะดอกเริ่มบาน 
  • หนอนใยผัก 
   ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ หรือกลุ่มเล็กๆ ทั้งบนใบและใต้ใบพืช แต่จะพบใต้ใบพืช
  เป็นส่วนใหญ่ หนอนมีลักษณะเรียวยาว หัวแหลมท้ายแหลม ส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกเป็น 2 แฉก เมื่อถูก
  ตัวจะดิ้นอย่างแรง และสร้างใยพาตัวขึ้นลงระหว่างพ้ืนดินกับใบพืชได้ หนอนจะกัดกินผิวใบท้าให้ผักเป็น
  รูพรุนคล้ายร่างแห จากนั้นเข้าดักแด้บริเวณใบพืช โดยมีใยบางๆ ปกคลุมติดใบพืช   
  การป้องกัน 
  1. การใช้กับดักชนิดต่างๆ ได้แก่ 
  - กับดักกาวเหนียวสีเหลือง เป็นกับดักทรงกระบอก หรือกระป๋องน้้ามันเครื่องสีเหลืองทาด้วยกาวเหนียว 
  ทุก 7-10 วันครั้ง สามารถจับผีเสื้อหนอนใยผักได้เฉลี่ย 16 ตัวต่อวันต่อกับดัก โดยจับผีเสื้อ เพศเมีย : 
  เพศผู้ ได้ 0.79 : 1 และเม่ือติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลืองจ้านวน 80  กับดักต่อไร่ สามารถลดการใชส้าร
  ฆ่าแมลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
  - กับดักแสงไฟ หลอดสีน้้าเงิน 20 วัตต์ เป็นหลอดเรืองแสงที่เหมาะสมในการใช้จับผีเสื้อหนอนใยผักมาก
  ที่สุด มีราคาถูกกว่าหลอด blacklight-blue 20 วัตต์ และปลอดภัยไม่มีอันตรายจากแสงอุลตร้าไวโอเล็ต 
  ในการติดตั้งกับดักแสงไฟควรติดตั้งรอบนอกแปลงผัก และควรด้าเนินการติดตั้งพร้อมกันในพ้ืนที่ 
  2. การใช้โรงเรือนตาข่ายไนล่อน หรือการปลูกผักกางมุ้ง โดยการปลูกผักในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่ายไน
  ล่อนขนาด 16 mesh (256 ช่องต่อตารางนิ้ว) สามารถป้องกันการเข้าท้าลายของหนอนใยผักและหนอน
  ผีเสื้ออ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โรงเรือนตาข่ายไนล่อนต้องปิดอย่างมิดชิดตลอดเวลาเพ่ือป้องกัน
  ผีเสื้อเพศเมียเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ 
  3. การใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ 
  - การใช้เชื้อแบคทีเรีย (บาซิลลัส ทูริงเยนซิส) ปกติในธรรมชาติจะพบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ ซึ่งมีประสิทธิภาพ
  ในการก้าจัดหนอนใยผัก แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่
  จะท้าให้หนอนใยผักตาย ปัจจุบันจึงมีการผลิตเชื้อแบคทีเรียในรูปการค้าออกจ้าหน่ายที่ส้าคัญมี 2 สาย
  พันธุ์ คือ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai และ Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 
  อัตรา 100-200 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร (ไม่ควรใช้ในแหล่งปลูกผักภาคกลาง ในช่วงที่มีการระบาดมาก
  พิจารณาการใช้อัตราสูง และช่วงเวลาพ่นถี่ข้ึน หรือพ่นสลับสารฆ่าแมลง) 
  4. การใช้วิธีทางเขตกรรม สามารถช่วยลดการระบาดของหนอนใยผักได้ เช่น การไถพรวนดินตากแดด 
  หรือการท้าลายซากพืชอาหาร หรือการปลูกพืชหมุนเวียน ทั้งนี้เพื่อขัดขวางการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง



  ของหนอนใยผัก 
  5. การใช้ระดับเศรษฐกิจและการสุ่มตัวอย่าง ในการพิจารณาพ่นสารฆ่าแมลงป้องกันก้าจัดหนอนใยผัก 
  ควรส้ารวจตรวจนับจ้านวนหนอนใยผักก่อนตัดสินใจ โดยท้าการส้ารวจแบบซีเควนเชียล ซึ่งเป็นวิธีการที่
  รวดเร็ว สะดวก และมีความแม่นย้าสูง ผลการใช้ตารางส้ารวจสามารถลดการใช้สารฆ่าแมลงได้มากกว่า 
  50 เปอร์เซ็นต์ 
  6. การใชส้ารฆ่าแมลง เนื่องจากหนอนใยผักเป็นแมลงที่สามารถสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้
  รวดเร็ว และหลายชนิด การพิจารณาเลือกใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถ
  ป้องกันก้าจัดหนอนใยผักไม่ให้เข้าท้าลายผลผลิตให้เกิดความเสียหายได้ สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพใน
  การป้องกันก้าจัดหนอนใยผัก ได้แก่ สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ 
  คลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ โทลเฟนไพแร็ด 16% EC อัตรา 
  40-60 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อินดอกซาคาร์บ 15% SC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ฟิ
  โพรนิล 5% SC อัตรา 60-80 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร (ควรพ่นสารสลับกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ และใช้ไม่
  เกิน 2-3 ครั้งต่อฤดู และใช้สลับกับการใช้เชื้อแบคทีเรียเมื่อการระบาดลดลง เพ่ือหลีกเลี่ยงการสร้าง
  ความต้านทาน) 
 
  • ด้วงหมัดผัก 
  ตัวอ่อนด้วงหมัดผักกัดกิน หรือชอนไชเข้าไปกินอยู่บริเวณโคนต้น หรือรากของผัก ท้าให้พืชผักเหี่ยวเฉา 
  และไม่เจริญเติบโต ถ้ารากถูกท้าลายมากๆ ก็อาจจะท้าให้พืชผักตายได้ ตัวเต็มวัยชอบกัดผิวด้านล่างของ
  ใบท้าให้ใบเป็นรูพรุน และอาจกัดกินผิวล้าต้น และกลีบดอกด้วย ด้วงหมัดผักชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ 
  ตัวเต็มวัยเมื่อถูกกระทบกระเทือนจะกระโดด และสามารถบินได้ไกล 
  การป้องกัน 
  1. วิธีเขตกรรม การลดการระบาดของด้วงหมัดผัก สามารถท้าได้โดยการไถตากดินไว้เป็นเวลานาน 
  พอสมควร เพ่ือท้าลายตัวอ่อน และดักแด้ที่อาศัยอยู่ในดิน นอกจากนี้ควรเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ด้วงหมัดผักไม่
  ชอบจะเป็นการช่วยลดการระบาดได้อีกทางหนึ่ง 
  2. การใช้ไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีมา คาร์โปแคปซี (Steinernema carpocapsae) อัตรา 50 ล้านตวัต่อ
  น้้า 20 ลิตร พ่น หรือราดลงดินก่อนปลูกหลังการให้น้้า และพ่นทุก 7 วัน เพ่ือฆ่าตัวอ่อนด้วงหมัดผักใน
  ดิน 
  3. การใช้สารฆ่าแมลง เช่น โทลเฟนไพแร็ด 16% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรอื ไดโนทีฟู
  แรน 10% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อะซีทามิพริด 20% SP อัตรา 20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
  หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด และควรพ่นสารสลับ
  กลุ่มกลไกการออกฤทธิ์เพ่ือชะลอการสร้างความต้านทาน 
 
  5. หอมแดง 



   เริ่มปลูก – พัฒนาหัว 
   • หนอนกระทู้หอม 
   หนอนกระทู้หอมจะเจาะเข้าไปอาศัยในใบหอมและกัดกินเนื้อเยื่อใบหอมท้าให้ใบมีสีขาว และจะกัดกิน
  ไปถึงหัวหอมท้าให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้  
   การป้องกัน 
  1. เก็บกลุ่มไข่และหนอนท้าลายเพื่อช่วยลดการระบาด 
  2. ในระยะหนอนขนาดเล็กและมีการระบาดน้อย พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 60-80 
  กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ นิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส (เอ็นพีวีหนอนกระทู้หอม) อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้้า 
  20 ลิตร 
  3. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก้าจัด เช่น โทลเฟนไพแร็ด 16% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อ
  น้้า 20 ลิตร หรือ คลอฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ฟลูเบนไดอะไมด์ 20% 
  WG อัตรา 6 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
  หรือ อินดอกซาคาร์บ 15% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC 
  อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ หรือ สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
  เมื่อพบกลุ่มไข่เฉลี่ย 0.5 กลุ่มต่อ 1 ตารางเมตร โดยการสุ่มนับแบบทแยงมุม 25 จุดต่อไร่ พ่นสารจนกว่า
  การท้าลายจะลดลงต่้ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ 
 


